Verslag openbare vergadering presidium d.d. 30 mei 2011
Aanwezig:

1.
•

•
•

2.
•
•

3.

De heer Dijkstra (burgemeester, voorzitter)
De heer Adriaens (Plaatsvervangend voorzitter, Weert Lokaal)
De heren Van Eersel (VVD), Kusters (Weert Lokaal), Meulen (CDA) en P.
Lempens (SP) (leden)
De dames Stokbroeks (D66), Beenders (PvdA) (leden)
De heer Otten (plaatsvervangend griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)

Opening en mededelingen.
Met betrekking tot het bestuursakkoord zal op 31 mei nog overleg met de VNG
plaatsvinden. Naar aanleiding van dit overleg zal de VNG een ledenbrief uitgeven. Op
6 juni zal de heer Dijkstra via email contact met de raadsleden opnemen over de
laatste stand van zaken.
De voortgangsrapportage Koninginnedag zal medio juni verschijnen in plaats van eind
mei. Enkele facturen die nog binnen moeten komen kunnen dan hierin worden
verwerkt.
In verband met de mogelijke sluiting van de KMS heeft de VVD een concept-brief voor
de Minister van Defensie opgesteld. De heer van Eersel geeft een toelichting op de
brief en geeft aan dat het belangrijk is dat de brief raadsbreed wordt gesteund. Ook
Burgermeester en Wethouders zullen apart een brief sturen. Het is de bedoeling dit
morgen in het college van B&W te bespreken. Eerst wordt de brief van de
gemeenteraad verstuurd naar Minister, Commandant der Strijdkrachten en
Commandant der Landstrijdkrachten. Een afschrift wordt verstuurd naar provinciale en
landelijke politiek (waaronder de vaste Kamercommissie van Defensie). Daarna sturen
Burgemeester en Wethouders hun brief waarin aan de brief van de gemeenteraad
wordt gerefereerd. De gemaakte opmerkingen vanuit het presidium en het college
zullen in de brief verwerkt worden waarna de brief verstuurd kan worden.
Vaststellen verslagen openbare presidiumbijeenkomsten 20 april 2011 en
2 mei 2011.
Verslag 2 april 2011: wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag 2 mei 2011:
de heer Adriaens is aanwezig als plaatsvervangend voorzitter;
n.a.v. evaluatie raadsvergadering 20 april 2011: de opmerking van de heer
van Eersel moet als een apart punt worden aangehaald. Op deze manier lijkt
het namelijk erop of de opmerking in de raadsvergadering is gemaakt;
n.a.v. rondvraag en sluiting: mevrouw Stokbroeks geeft aan dat zij voor 18
mei ’s avonds nog een uitnodiging voor een andere bijeenkomst op het
stadhuis heeft gekregen en vindt de reden dat er een luchtbehandeling op het
stadhuis zou plaatsvinden daarom vreemd.
Evaluatie raadsvergadering 25 mei 2011.

De vergaderduur en het feit dat de gasten van de raad de hele vergadering bijwoonden
stemde tot tevredenheid.

4.

Bespreken bezuinigingsmogelijkheden raad en rekenkamer.

Voor bezuinigingen op het product gemeenteraad bestaat bij de fracties nu, met
uitzondering van de fractie SP, geen draagvlak. De mening is dat raadsleden hun werk
goed moeten kunnen blijven doen. De beschikbare middelen in relatie tot de omvang van
het raadswerk laten een bezuiniging hierop daarom niet toe. In de toekomst moet wel
gekeken worden of ICT ontwikkelingen aanleiding kunnen geven tot bezuinigingen. Verder
zal de griffie nog nagaan hoe de ziektenkostenverzekering bij raadsleden geregeld is.
Voor een halvering van het budget van de activiteiten van de rekenkamer bestaat
presidiumbreed wel draagvlak. De griffie zal met betrekking tot de voorgestelde
bezuinigingen een initiatiefvoorstel opstellen.
5.

Bespreken behandeling voorjaarsnota.

Het college van B&W behandelt morgen een concept raadsvoorstel met betrekking tot de
besluitvorming over de bezuinigingen. De opzet is dat de raad bij de vaststelling van de
voorjaarsnota het college opdraagt de bezuinigingen in de begroting te verwerken. In
november kan voortschrijdend inzicht er toe leiden dat de besluitvorming van juni wordt
aangepast. Doordat de besluitvorming reeds in juni plaatsvindt kunnen derden zich niet
beroepen op gewekte verwachtingen.
Besloten wordt per programma. Er kan onderscheid worden gemaakt in onderwerpen
waarvoor niet hoeft worden te besloten, onderwerpen die besloten worden en
onderwerpen die nog moeten worden uitgewerkt en waarvoor nadere voorstellen volgen.
Het college gaat uit van scenario 2. De SP komt met een alternatieve begroting. De SP
vindt dat wanneer je besluit ergens niet op te bezuinigen je elders dekking moet vinden.
Hoewel de algemene beschouwingen niet verplicht zijn beveelt de heer Dijkstra het maken
hiervan bij de raadsleden aan. In de eerste termijn op 14 juni kunnen de onderwerpen uit
de beschouwingen benadrukt worden zodat het college hierop kan reageren.
In de lijst met bezuinigingsbedragen moeten scenario 2 en de gemaakte op -en
aanmerkingen nog verwerkt worden, waarna de aangepaste lijst uiterlijk volgende week
wordt aangeleverd.
6.
•
•

Rondvraag en sluiting.
Het presidium besluit het initiatief voorstel met betrekking tot de conclusies en
aanbevelingen van de Rekenkamer Weert in verband met het onderzoek inzake
minimabeleid door te geleiden naar de gemeenteraad.
De heer Lempens verzoekt om ambtelijke ondersteuning, in verband het opstellen van
een alternatieve begroting, waarmee wordt ingestemd.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

